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COVID 19, OIARTZUNGO ELIZALDE HERRI ESKOLAKO PROTOKOLOA 

 

Oinarriak, 1 agertokia, aurrez aurrezko irakaskuntza: 

 

-Aurrez aurreko irakaskuntza izango da oinarri, eskumena duen 

Administrazio Publikoko erakundeak kontrakoa esan arte. 

 

-Eskolan sartzen diren langile eta ikasle guztiek musukoa erabili 

beharko dute. Haur Hezkuntzaren kasuan, ez da derrigorrezkoa izango 

baina bai gomendagarria.  

 

-Eskolako langile guztiei, bai eta ikasle guztiei, temperatura 

hartuko zaie eskolara goizean sartzen diren momentuan. Termometro 

bat egongo da mailaka. Ikasleren batek sukarra edukiko balu tutoreak 

Zuzendaritzan jakinarazi beharko du.  

 

 

-Mailaka banatuko ditugu ikasleak, mailakako “kapsulak” egingo 

ditugu.  

 

-Ikasleen garraio, eskolako eta jantokiko lekuak, ikasturte osoan 

zehar mantenduko dira.  

 

-Komunen eremuen erabilera, banakakoa izango. Ikasle bat sartzen den 

momentuan, semaroa gorriz jarriko du eta bertatik ateratzen denean, 

berdez jarri beharko du. Honela, gainontzeko ikasleek, noiz sar 

daitezkeen jakin dezakete. Komunean ikasleren bate gongo balitz, 

pasiloan, lurrean jarritako marren gainean kokatu beharko dute 

ikasleek, beraien txanda iritsi arte. Gehienez, 3 ikasle egon 

daitezke pasiloan. 3 ikasle egongo balira, gelara itzuli beharko 

dute.  

 

Sarrera, irteera eta jolasgaraietan, kanpoko komunak kapsula 

kontzeptuarekin erabilgarri egongo dira. 

 

-Garraioan etortzen diren 6 urtetik gorako ikasle guztiek, musukoa 

erabili beharko dute.  

 

-Eskolako eraikinetatik kanpo ekintzak egitea sustatuko da. Eskola 

orduetan, jolasgaraiez gain, gutxienez uneren bat ikasleak kanpora 

aterako direla ziurtatuko da.   

 

-Heldu bakarrak langudu ditzake ikasleak eskola eremu barrura eta 

ahal den guztietan pertsona bera izango da. 

 

-Helduek ezingo dute eraikin barruan sartu. Sartzeko baimena eskatu 

beharko da Zuzendaritzan. 

 

-Sukarra, pertsonaren tenperatu 37 gradu centigradutik gorakoa 

denean kontsideratuko da.  
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-Sarrerak eta irteerak honela egingo dira: 

 

Ikasleak irakaslearekin bakarrik sartuko dira eskolako eraikinean. 

Irakasle guztiek, ikasle guztiak 09:00etan jasoko dituzte, gela 

bakoitzari dagokion ELKARGUNEAN. Irteterakoan, irakasleek, ikasleak 

ELKARGUNERA eramango dituzte, eta  familiek, 16:30etan jasoko 

dituzte.  

 

 

IKASTETXEAN SINTOMATOLOGIA AGERTUZ GERO 

 

IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia agertuz gero: 
 
A) Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera joango dira (maskara jarrita). Isolamendu 
gela, LOGOPEDIA GELA izango da. Gela honek higiene eta aireztapen neurri egokiak beteko ditu, 
eta kasu susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da. IKASTETXEKO 
ZUZENDARITZARI jakinaraziko zaio, eta hark Prebentzio Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI 
JAKINARAZIKO dio. Kasu honetan, Oiartzungo Osasun Zentruan jakinarziko da.  

 

B) Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak neurriak gordeko ditu: distantzia eta maskara.  

 

C) Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid 19ren prebentzioaren ardura (Oihane 
Etxebeste) duen pertsona familiarekin harremanetan jarriko da, etxera eramateko.  

 

D) Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da, haren jarraibideak betetzeko.  

 

E) Hezkuntza Sailaren menpeko langilea bada, isolamenduan jarriko da (maskara jantzita) eta 
etxera joango da IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinarazi ondoren; zuzendaritzak Lan 
Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.  

 

F) Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko 
zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntza Sailekoari jakinaraziko die, eta 
haren jarraibideak beteko dira.  

 

G) Eragindako pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon beharko du 
proba diagnostikoen emaitzak izan arte, Osasun Sailaren COVID-19ren Zaintza Epidemiologikoko 
Protokoloan adierazitakoaren arabera.  

 

H)  Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik 
adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak 
zorroztuz. Kasua berresten bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta 
hezkuntza-ingurunetik kanpo, kontaktuak ezarrita dagoenaren arabera identifikatuz, sailkatuz 
eta haien jarraipena eginez.  
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-Jangela:  

 

J1) Haur Hezkuntzako 2, 3, 4 eta 5 urteko ikasleek, gelatan 

bazkalduko dute lehenengo txandan, 12:30etan. Begiraleak gelatara 

hurbilduko dira eguerdiko azken saioa bukatzen denean.  

 

J2)Lehen Hezkuntzako 1, 2 eta 3. mailek, 12:30etan bazkalduko dute 

eskolako jangelan. 100 ikasle izango dira. Jangelara jaisterako 

orduan, gradualki jaitsiko dira, LH1ko ikasleak tutoreak lagunduko 

ditu jangelara 12:30etan, hauek izango dira lehenak. Etxeko 

bazkaltiarrak, tutorearekin batera jaitsiko dira eta jangelako 

ikasleak utzi ondoren, patioan bakoitzari dagokion eremura eramango 

ditu. Aldi berean, 2 eta 3. mailako ikasleen bila joango dira 

begiraleak geletara. Maila hauetako tutoreek, ikasleak patioko 

dagokion eremura eramango dituzte etxeko bazkaltiarrak, beti ere 

musukoa jarrita. Bazkaltzeko denbora 40 minutukoa izango da, 15 

minutu lehenengo eta bigarren platera jateko eta 10 minutu azken 

platera jateko.  

 

 

J3) 13:30etan, bigarren txanda izango da. Lehen Hezkuntzako 4, 5 eta 

6. mailako ikasleak bazkalduko dute. 110 ikasle izango dira. Ikasle 

hauek, 12:30etan begiraleak ikasleak gelan jasoko ditu eta patioan 

dagokion eremura eramango ditu. 12:45 arte ez dira patiora jaitsiko, 

DBHko ikasleekin eremuak ez partekatzeko. Beti ere musukoa erabili 

beharko dute. 13:15etan, begiraleek, hidrogela erabiliko dute 

ikasleen eskuak garbitzeko bazaldu baino lehen. Mailaka sartuko dira 

jangelan, txikienak lehenak eta handienak azkenak. Bazkaltzeko 

denbora 40 minutukoa izango da, 15 minutu lehenengo eta bigarren 

platera jateko eta 10 minutu azken platera jateko.  

 

J4)DBHko ikasleek 14:40etan hasiko dute beraien bazkaria. 1.5 

metrotako distantzia mantenduko dute jangelako eremuan eta erabat 

beharrezkoa da eskuak garbituta sartzea.  

 

J5)Patioa: eskola orduetan erabiltzen den patio antolaketa izango 

dute.  
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-Patioa, JOLASGARAIAK BAKARRIK:  

 

Eguraldi ona Eguraldi txarra 

6 eremu ezberdin, 6 maila, 6 

kapsula 

3 eremu ezberdin izango ditugu 

1 Frontoia 1 Frontoia, frontisa 

2 Aterpea 2 Frontoia, jantokiko aldea 

3 Futbol zelaia, Xorrola bus 

geltokiaren aldean 

3 Aterpea 

4 Futbol zelaia, Ibargain aldea Beste hiru mailak gelatan 

geratuko dira.  

5 Ibargain 2 asteko errotazioa izango dute:  

6 Ludotekako parkea 1 asteko astelehen, asteazken, 

ostiral eta 2 asteko astearte eta 

ostegunetan, LH1/LH2 eta LH3 

kalera aterako dira 

Eskola barruko eremuak erabiltzen 

direnean, kapsulako irakasle 

bakarra jaitsi ahal izango da. 

Eskolatik kanpoko eramuak 

erabiliko balira, 2 irakasleak 

atera beharko dute; 42 ikasle 

baino gehiagoko kapsulatan, 3 

helduk atera beharko dute.  

2 asteko astelehen, asteazken, 

ostiral eta 1 asteko astearte eta 

ostegunetan, LH4/LH5 eta LH6 

kalera aterako dira 

Kapsulak edo mailak, aldatu 

egingo dira, beraz, irailak 7an 

LH1 frontoian egongo da, LH2 

aterpean, LH3 futbol zelaian, LH4 

futbol zelaian, LH5 Ibargain 

parkean eta azkenik LH6 

Ludotekan. LH1 aterpera joango da 

eta hurrenez hurren aldatuko 

dira.  

 

 

-Hamaiketakoa: 

 

-H1) LHn hamaiketakoa kalean bakarrik jango da. Bakoitzak berea 

ekarri beharko du eta ezingo da elkarbanatu.  

 

-H2) HHA:  Haur Hezkuntzan hartutako erabakiaren arabera, egunero 

egiten den hamaiketakoa honela antolatu dugu: 

Fruta: astelehenero ikasle bakoitzak pieza bat ekarriko du, azalduna 

izan beharko da. Irakasleak garbitu, zuritu eta ikasleei banatuko 

die. Bestelako produktuak, flautak, tortak, gailetak… enbasatuak 

izan beharko dira eta txandaka ekarriko dituzte dagokienean. 

 

-H3) Momentuz etxean egindako bizkotxoak baztertuko ditugu, eta 

enbasatuak ekarri behar dira.  

 

 

-HHn maila eta ikasle gutxiago izanik, estalitako eremuak nahikoak 

dira, bai egueraldi onerako bai eta txarrerako ere.  
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Oinarriak, 2 agertokia, bitarteko irakaskuntza: 

 

-Egoera ezberdinak izan daitezke 

 

2A) Egunero ikasle guztiak etorriko balira, baina ordutegi 

ezberdinetan: azalpenei garrantzia emango zaie, ikasleek ahalik eta 

autonomía gehien ematea; beti ere, ikasleen hartatze emozionala 

oinarri izango delarik, hau da, ikasleen sozializazioa bermatuz. 

Azken kontzeptu hau oso garrantzitsua da, zeren eta hainbat 

hilabetez konfinamendu garaian, ezin izan dute sozializazoa garatu.  

 

2B) Ikasleak, egun batzuetan eskolan eta beste batzuetan etxean: 

ikasleak eskolara etortzen direnetan, 1 agertokia erabiliko dugu. 

Etxean geratzen diren egunetan, 3. agertokian oinarrituko gara.  

 

 

 

 

 

 

 

Oinarriak, 3 agertokia, konfinamnedua, irakaskuntza ez presentziala: 

 

-Ikasle guztientzat gailu telematikoak bermatuko dira. Udaletxeko 

gizarte zerbitzuekin eta Guraso Elkartearekin elkarlanean arituko 

gara.  

 

-Aurreko ikasturtean, konfinamendu garaian eginiko lanean 

oinarrituko gara. 

 

-Plataforma ezberdinak erabiliz, meet, blog,… eta ikasleen ezaugarri 

eta beharrak kontutan hartuaz, aukeraketarik egokiena egingo dugu.  

 

-Meet bidez, irakasle guztiek, bai tutore bai eta espezialistek ere 

parte hartuko dute.  


